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ipe.komlnissari&ke (stat~råder). 
. mente k.:igen, var ~lutt i 1940,· 

~~~~, ..sJerFJ1glesaDg~~; • '/)-
Men profess~r ~t synes det er underlig at et slikt 

. spørsinål reises. 

Det er også i dag langt flere som vil 
I hØre på bevisopptagelsen i Skaneke

saken -enh det er plass til. Det var lang 
kØ lenge før dørene ble åpnet og da bare 
ca. 20 ble .Illoppet inn, ble de fleste stående 
utetlfor. Det er stort sett de samme som 
er tll stede hver dag ogfl~ehar sikkert 
en spesiell. interesse av' å følge saken. 
Det var således påfallenpe at en av til.,· 
hørerne passet nøye på å dekke seg ',da. 
en fotograf i formiddag ville ta et bil
de av tilhørerbenkene. : 

, :.- -~ ....... _~ 

ælfptfdJa~ 

i% -1ft/l. 

En rekke av tilhØrerne sitter og 
skriver. I dag satte således en av til
hører,ne seg uten videre ved l'eferen
tenes bord for åstenografere. Han ble 
meget fornærmet da han ble fjernet. 

Første vitne 1 dag yar' ~m1nister» 
Rolf Jørgen F u gle san g som for
klarte seg om «partiforandringen» som 
ga fylkesfØrerne adgang til å sikre per
soner for et tidsrom av 2-3 måneder. 
Skaneke var, sier vitnet, overordentlig I 
sterkt interessert i kirkelige SpØrsmål. 

,Vi hadde Opplysningsvesenets fond f. 
. ·eks., det var mange både tyske og nor

ske som ville ha tak i disse verdier, 
men Skancke fikk forhindret det. QUis
ling ville realisere prestegårdene, men 
også det ble forhindret. Det var Ter
boven som utløste aksjonene både mot 
kirken og skolen, og QUisling grep' per.~ 
sonlig inn og ga Skaneke ordrer. Quis
ling ville ha biskop Fjellbu arrestert og 
ville ha reist straffesak mot Berggrav.' 
Skaneke søkte stadig å avbØte og for-
h dre drastiske tiltak. 

De ommisariske «statsråder. var av 
den oppfatning at krigen var slutt et
er kapitulasjonen. De forhold som lå 

nn for denne vurdering var godt 
kjent. Vitnet hadde Administrasjonsrå
dets protokoller og protokollkladder fra 
regjeringsmøtene li Hamar og Elverum. 
Han kjente kapitUlasjonsavtalen i gro
ve trekk og man kjente også Dommer
foreningens og Sakførerforeningens 
standpunkt. Innholdet a v dagspressen 
sommeren 1940 støttet også denne opp
fatning. Quisling gikk et skritt videre, 
idet han hevdet at vi aldri hadde, vært 
l krig med Tyskland forat ikke tysker
ne skulle forlange de rettigheter de 
hadde krav på etter folkeretten. Når' 
«minister» 1;'rytz i 1944 gikk inn for å 
få ,en forll'\ell fredsslutlgvar det for å 
få en lovlig regjering og få avviklet 
Reichskommissariat. 

Til slutt ba vitnet om å få avgi en 
forklaring om aksjonen mot offiserene 

1943. Tyskerne sa at dette ble gjort 
som en forsiktIghetsforanstaltning fordi 
det ved opprullingen aven rekke ille
gale organisasjoner hadde vist seg at 

et var offiserer som hadde gitt æres_ 
rd som sto bak. 

Itøyesterettsadvokat Henrik Bergh 
ølger også i -dag rettsforhandlingene. 

Han er interessert i disse SpØrsmål fordi 
saken m'lt oberst Sundlo er påanket. 

(Fortsettes side 2, spalte 3) 
. ~ ,.."_,,._~: ___ . ,(Skancke~) 

I l'ørst klokken ll.~ i i;.;1ddq-~ 
,mna., ~a~ti pA. avhliW.ln~,-a .. -ttdl:lgere 
.~~~i~,~~~~~;,; 'P?!>f9~r,: )laJvd~n 
,.r- P1'lifessoren' uttaii!f"~Elg' :tør'st orn d~n: 
proklamasjon som ble if-remlalJt .• 'øtats
råd i Tromsø 7. juni l~O. ProlWama
sjonen var redigert av vitnet' og forelå. 
i statsrAd. Det yar i1'A dette tidspunkt 
på elet rene at· det, ilnåtte i kapituk!l:es, 
men det forelA. intet utkast, til kapitu-

t
lasjQnsa,vtale. rBVarB& efen' n r 1-

nant Ruge, l on-
er s kt 
,'~ Ol 'pr- . e, ys erne . 

. 'orsvareft!ll'lp" ftVVfdiØ fOrhol
det mellom Tyskland og Norge ville 
blitt, hvis for.laget om en svensk 
sone I Narvik var bUtt godtatt og 
nOrdmennene hadde' Utt· beholde 
området··, nordentor. H6rtll svarer 
professoren ,at ,krigstlllstand vUle 
det fortlatt være, men krigshand
lingene mellom Sør-Nor&,e og !\ford
Norge skulle opphøre. Noe alUiet 
lA det ikke I dette. Ordet kapitula
sjon var med vilje ikke,:nevnt I den
ne forbindelse. 

'Jllij .' e \I 
~~"'c'~r~h I 

Unders rev, '~on elle.r se-, 
nerl'!. Men ,vi var, sier Vitnet· klar over 
hovedsaken, at det vaor· kaPitulert for 
de hæravdelinger 110m 'sto 1 Nord
Norge slik som avtalan "a.r. at det 
&kulle gjøres. . 

For s var e ren spør om det 1 den 
tid ,Koht var utenrilt~. 1t1e.>Slut
tet noen aUlanset.raktat eller.< nøøn mi
litæravtale mellom NQ,l'tfe og. noen an-
nen. Dl8.kt .' " ",,, .... ,.,, . 

K o h t svarer nei på. spør.smålet. Del; 
ble forhandlet om en milttlili!1'aw.a.le, men 
det ble ikke sluttet noen sldlc. tør han 

,frat.rådte som uteJU'iksminjater. . Det 
skjedde 20. 'nQvember 1940. Senere har 
han hørt at det ble sluttet en avtale 
med li:ngland, men han ha.r.·ikke sett 
den. . 

, Molot'ov 'og den danske ·,avis; 
Forsv. : Har De 'sett etter ktigens slutt 

at det har vært hevdet at Norge ikke 
hadde vært krigførende -l 'siste' krig. 
Molotov skal ha- sagt noe \Sint. Det 
skal ha stått i en danskavts;' . 

Administrator pg aktor griper tnn 
og ber om i få fremlagt avisen. I 

Beyin tok feU! 
Forsvareren' sUerer ,deretter 

uttalelse av utenriksmlnl,ter )Je' 
av' februar 1946. ":'Øan sier her 
HeUas·var det eneste"iJaacl uten 
det, britiske Imp~~'ium SOJ;D kjem) 
sammen med Storbrita~a I Il 
og 1941. .. ." 
K o h t: Ja, vil De ha mitt svar 
det må jeg sl at Bevin ·tok fell. 

Forsv.: Kjempet Norge da? 
- Ja, det skulle' jeg mene. 

Hjemsendelsen av tropPene i Sveri, 
Forsvareren k\lmmer ,inn på hje 

sendeIsen aV de internerte. troppel 
Sverige. Om det sier Koht at reg 
ringen i London ikke hadde noe n 
den ting. Men vi var skuffet over t 
ordning som ble truffet. . 
Forsv.: For meg er det fremstilt : 

at de norske offiserer henvendte seg 
legasjonen i Stockholm, men der f 
de det svar at den norsli:.~ regjering i: 
hadde bruk for dem; 

Koht erindrer ikke noe om en I 
henvendelse. 
. Forsv. : Ble det protestert ovet 
Sverige? 

- Ja, Jeg mener elet. .. 
Vitnet understreker: i . denne forb: 

delBe at c:\et allerede t jUli 19'0 ble Pl 
testert mot perm1tter1uga-traf1ll:l1 
gjennom Sverige. 

. Professor Koht uttaler videre 
han Ikke kau" sll:tlliDDe hvol'ClØ' 

. lånt spørsmål om' ·dlortsatt VItI 
krig med TY.kland· overIJodet Il . . . 

reiset. Straks vi var kommet tU 
London hørte vi en kringkuUnp
tale tv Victor Moren. der hau ..... te 
mot ~Jerinren fordi den fonAUe 
kri(en. Or Qulølinr la leiv at nAr 
han fikk makten viDe bana 'ønte 
oppgave viere , tA lIIuttet Ired med 
~8kland. 
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